Notulen van de 9e vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad
Vergaderdatum: 27 november 2007
Aanwezigen: J. van Loo (voorzitter), T. Bakkers (vice-voorzitter), A.M. den Boer (secretaris), E.N.M.
van der Graaf, J.T.A. Jeukens, N. Jongerius, H.J. Reijs, C.J. van Veen en als aspirant-lid C.W. Stigter
Mede-aanwezig: S. Janzing (SAMH)
M.k.a. afwezig: G.H. van den Brink, J.M. de Jong, mw J. Nauta, L.P. Ouweneel, J. Ooms, P. Vink en
mw C. Wijbrans (SAMH)
1. Opening, vaststelling agenda en evt. publiekreacties
Dhr Van Loo heet ieder welkom en in het bijzonder dhr Stigter. Op verzoek stelt deze zich voor, o.a.
als Gouwenaar en archivist bij het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland te
Utrecht en bibliothecaris bij Hogeschool Driestar educatief te Gouda. Dankzij het functioneren van de
website was hij reeds bekend met reglement, ledenlijst en eerdere notulen! Hij zal op voordracht van
de directeur door het DB worden benoemd en daarvan bericht ontvangen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn n.a.v. de ter inzagelegging geen publieksreacties.
2. Notulen 8e vergadering d.d. 29 augustus 2007
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Voortgang tijdelijke werkgroepjes
4. Advisering AB 29-11-2007
Dhr Janzing deelt mee dat er volgens de planning een extern haalbaarheidsonderzoek i.o.v. de
gemeente Gouda voor het depot voor het museum GoudA en de archiefdienste SAMH en Rijnlands
Midden had moeten liggen. Donderdag 29 november 2007 van 13-14 uur worden nu door die
opdrachtnemer in het AB de resultaten tot nu toe van het onderzoek - en voor zover het het SAMH
betreft - mondeling gepresenteerd. Naast dhr Bakkers als afgevaardigde kan een ieder als bezoeker
naar deze als altijd openbare bijeenkomst gaan.
5. Actie- en discussiepunten
6. W.v.t.t.k.
Dhr Reijs deelt mee in 2008 zijn lidmaatschap te willen beëindigen. Terwille van de daadkracht en
gezien de vele absenties wil hij de maximale grootte van de commissie c.q. de meervoudige
vertegenwoordiging vanuit de grotere gemeenten ter discussie stellen. (Art. 3 van het Reglement
inzake de samenstelling eist die laatste ook niet.) Een ieder constateert verder bijvoorbeeld bij de
vigerende werving vanuit historische verenigingen een gebrek aan jonge commissieleden.
Desgevraagd zegt hij toe om een notitie te maken die in een volgende vergadering kan worden
besproken. Tevens signaleert hij dat leerlingen vanuit het middelbaar onderwijs het archief minder
voor bronnenonderzoek zijn gaan benutten. De reden daarvan is niet bekend.

7. Volgende vergaderdatum
Het volgende vergadertijdstip is 5 of 12 februari 2008 20 uur. Een verder plannen is nog afhankelijk
van de planning van AB-vergaderingen in 2008.
8. Rondvraag/sluiting
Dhr Van Veen herinnert aan zijn vraag van 20 juni 2007 om tijdige informatie over tijdig geplande
tentoonstellingen van het SAMH ter wille van de aankondiging in periodieken met een lage
verschijningsfrequentie. Van dezelfde datum resteert een nog onbeantwoorde vraag van hem naar het
evt. structureren van de inname van historische teksten met voetnoten, relevant wanneer deze zonder
voetnoten in regionaal-historische bladen worden geplaatst.
(De ledenlijst op de website zal worden aangepast n.a.v. het vertrek van de heren De Keijzer en Abels
alsmede de komst van dhr Stigter, terwijl bij dhr Van der Graaf de herkomst vanuit ook de vereniging
Ons Voorgeslacht wordt vermeld. De secretaris verstrekt verder het SAMH de voor de vier
vergaderingen in 2007 getekende presentielijsten als reiskostendeclaratie voor de leden van 'buiten
Gouda'.)

